
 

PD ZZV CELJE VABI NA                    

 

V NEDELJO, 15. MARCA 2015, OB 07.00 URI NA GLAZIJI 
Poseben avtobus pelje iz Slovenskih Konjic ob 6.15 uri mimo Vojnika, Spodnje 

Hudinje, Nove Vasi do Glazije, kjer bo ob 7.00 uri in v Žalcu ob 7.10 uri. 

Peljemo se skozi Ljubljano, Škofljico do Višnje gore, na železniško postajo. 

Tukaj se nam bo pridružil PLV PD POLŽ Janez, ki nas bo vodil po današnji 

trasi. Tu zapustimo avtobus in se napotimo pod podhodom avtoceste proti 
Dednemu Dolu.  
Del poti poteka ob potoku Višnjica, ki je poleg Krke in Temenice (tukajšnja najpomembnejša 
tekoča voda). Še pred desetletji je poganjala veliko mlinov, žag in malih elektrarn. Vodo 
dobiva iz različno močnih izvirov višenjskega pogorja, nekaj pa prispeva tudi Stičnica, s katero 
se združi na ivaniških Vodotučinah. V deževnem času, v spodnjem toku naraste do velike 
reke, ob sušah pa povsem presahne. To je delno posledica kraškega terena, po katerem teče 
od Gorenje vasi proti Sušici. Tam se del vode umakne v podzemlje. 

Večkrat bomo prečili strugo Višnjice, ki nas ves čas opozarja s šumenjem, da je 
njena struga  v bližini in da združuje svojo vodno moč z več izviri iz okolice. Eden 
od njih je tudi Polzelca, blizu  Mleščevega mlina na Gorenjem Brezovem. Po 
urejenih mostičih prečkamo strugo do prvega od slapov in izvira Višnjice. 
Nadaljujemo proti Blečjemu Vrhu in po gozdni cesti na Kucelj, ki je z 748 m 
najvišja točka pohoda. Pot vodi proti Gorenje Brezovemu, tu se  vzpne na 
Gradišče in se spusti po travnatih pobočjih do Vrha. Z glavne ceste se nato pot 
odcepi skozi gozd, v sotesko do slapa  potoka Kosce, ki je največji lehnjakov slap 
v Sloveniji. Ob njeni strugi se bomo vrnili v Višnjo goro. 
Prispevek za prevoz: 15,00 €. 
Pohod ni zahteven in ga bomo zmogli prehoditi  v slabih petih urah. 

Izlet bosta vodila PLV PD ZZV Celje  Franja Ferk in Franjo Kunej. 

Prijavite se na telefonsko številko:  

051 320 988 - Franja ali po e-pošti ferk.franja@gmail.com in  

Franjo 031 706 509 ali po e-pošti franjokunej @gmail.com. 
             

PRISRČNO VABLJENI NA VIŠENJSKO POGORJE IN 

NA KOŠKA SLAPOVA! 
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